NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

KATALOG ZNANJ
1. Ime modula: ENOSTAVNI IZDELKI ZA DEKORACIJO (EID)
2. Usmerjevalni cilji:
Dijak je zmožen:
• izdelati enostavne izdelke za dekoracijo,
• po navodilih izdelati enostavna drobna darila,
• po navodilih izdelati aranžmaje različnih tehnik,
• oblikovati enostaven modni nakit in modne dodatke,
• po navodilih izbrati dekorativni izdelek glede na namembnost,
• poiskati ideje in motive v revijah ali s pomočjo IKT
• po navodilih uporabljati nove ideje, trende, materiale in barvne kombinacije,
• varčno ravnati z energijo, materialom in časom
• poznati pravila varnega dela,
• varovati zdravje in okolje,
• sodelovati z drugimi in razumeti njihove potrebe,
• pripraviti delovno mesto
• skrbeti za čistost delovnega prostora in orodij.
3. Poklicne kompetence:
o
o
o
o

Pozna različne materiale in tehnike izdelave enostavnih dekorativnih izdelkov
Izdela enostavne izdelke za dekoracijo
Izdela enostavne aranžmaje različnih tehnik
Oblikuje modni nakit in modne dodatke

4. Operativni cilji:
INFORMATIVNI CILJI
Dijak:
• opiše osnovne zakonitosti s področja
likovne umetnosti, kontrastov in harmonij,
• navede različne materiale za izdelavo
dekorativnih izdelkov, modnega nakita,
modnih dodatkov,
• izbere ustrezna orodja in pripomočke za
izdelavo dekorativnih izdelkov, nakita in
aranžmajev
• razvija osnovne spretnosti aranžiranja,
• sledi modnim trendom in trendom v
opremljanju prostorov,
• spozna tehnike izdelale enostavnih
izdelkov za dekoracijo,
• spozna tehnike izdelave modnega nakita
in modnih dodatkov,

FORMATIVNI CILJI
Dijak je zmožen:
• upoštevati osnovna likovna načela,
• pravilno uporabljati pripomočke in orodja
• izbrati ustrezen material,
• izdelati enostavne izdelke za dekoracijo,
• oblikovati enostaven modni nakit in
dodatke,
• izdelati enostavne aranžmaje
• uporabljati nove ideje, modne
trende,barvne kombinacije,
• kombinirati različne materiale,
• razvijati kreativnost, natančnost,
• upoštevati navodila za varno delo,
• počisti delovni prostor, pripomočke in
orodja
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•
•
•

osvoji pravila za varno delo,
• razvijati kriterije ocenjevanja kvalitete.
pozna postopke čiščenja,
pozna čistilne pripomočke in zna ravnati z
njimi

